
ABSTRAKT 

Změna smlouvy na veřejnou zakázku 

 Tato diplomová práce se zabývá regulací možností provedení změny smlouvy na 

veřejnou zakázku v průběhu jejího trvání. Jejím cílem je kriticky analyzovat pravidla pro 

provádění změn obsažená v právu unijním (zejména ve směrnici 2014/24/EU o zadávání 

veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES) i vnitrostátním (zákon č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek). 

 Práce se skládá ze tří kapitol. První kapitola se zaměřuje na vývoj právní úpravy 

změny smlouvy na veřejnou zakázku z českého i unijního pohledu a zdůrazňuje důležitost 

rozsudku Soudního dvora Evropské unie, známého pod jménem Pressetext. Druhou kapitolu 

lze označit jako nejdůležitější část práce, jelikož je v ní proveden kritický rozbor účinné 

právní úpravy. Kapitola je rozdělena na dvě části – v první jsou analyzovány případy 

podstatné změny smlouvy ve světle související rozhodovací praxe. Ve její druhé části jsou 

zdůrazněny výkladové problémy spojené s novými pravidly, která definují situace, kdy se 

změna smlouvy za podstatnou nepovažuje, a lze ji tedy realizovat bez provedení nového 

zadávacího řízení. Třetí kapitola nastiňuje způsob, jakým byla transpozice tzv. zadávacích 

směrnic provedena v dalších dvou členských státech Evropské unie (Slovensko a Spojené 

království Velké Británie a Severního Irska). Jejím cílem je upozornit na odlišnosti, které se 

mezi vnitrostátními právními úpravami vyskytují navzdory poměrně detailní regulaci 

obsažené v unijních směrnicích.  

 V závěru je vyjádřen názor, že transpozice tzv. zadávacích směrnic v České republice 

(alespoň pokud jde o pravidla pro změnu smlouvy na veřejnou zakázku) nebyla provedena 

odpovídajícím způsobem. Česká právní úprava se extenzivně odchyluje od znění směrnic, což 

má za následek zvýšenou míru nejistoty ve vztahu k novým ustanovením. Proto jsou 

předneseny některé návrhy de lege ferenda. Autor práce je rovněž toho názoru, že Evropská 

komise a příslušné státní orgány v České republice by se měly snažit aktivněji pomáhat 

zadavatelům, kteří nová ustanovení aplikují, a to například prostřednictvím vydávání jasných 

výkladových doporučení nebo stanovisek. 

 


